
STT Người liên hệ Tên công ty Lĩnh vực
Ngôn ngữ giao 

thương
Sản phẩm quan tâm

Các điều kiện cần 

thiết

1 Paulina Reyes Ceres bca
Lĩnh vực y 

tế
Tây Ban Nha

Thiết bị khử trùng bằng tia cực tím hoặc ozon di 

động cho mục đích kinh doanh được áp dụng cho 

quần áo, điện thoại di động và máy tính, cũng như 

thiết bị khử trùng bằng ozon hoặc tia cực tím 

trong phòng và nhà kho. Khử trùng dành cho 

SARS-CoV-2.

1. Gạo

2. Cà phê

1. Sáp ong hoặc tấm sáp cho tổ ong

2. Keo ong

3. Phấn hoa

4. Mật ong

5. Công nghệ IoT cho những nơi khó bắt tín hiệu 

4 Marcos Román SGG Spa Thể thao Tây Ban Nha

Dụng cụ tập gym, thể thao và ngoài trời

(Articles for gyms, other sport and outdoor 

articles.)

Biết nhiều loại sản 

phẩm công ty sản 

xuất

5
Humberto 

Norambuena

Sociedad de 

Inversiones LOM 

SpA

Thể thao Tây Ban Nha Dụng cụ thể thao và quần áo.

1. Phích cắm

2. Extension cords (dây nối)

3. Adapters (Bộ điều hộp)

4. Adapters

Sản phẩm của công 

ty có chứng nhận, 

các quy trình chất 

lượng. Sản phẩm cải 

tiến và thiết kế đẹp 

sẽ được đánh giá 

cao. Hy vọng công 

ty chấp nhận việc ký 

hợp đồng độc quyền 

với quốc gia của 

khách hàng của họ.

Các công ty đáp ứng 

yêu cầu vệ sinh.

Sự tín nhiệm

Tây Ban Nha

Tiếng Anh hoặc 

Tây Ban Nha

Rolando Rubio Panaltec Spa

Liên quan 

đến Ong, 

công nghệ 

và sản 

phẩm chăn 

nuôi

Tây Ban Nha

Alimentos 

funcionales 

Waguelen SA

Thực phẩm

Danh sách nhà nhập khẩu Chi Lê tham gia

Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Chi Lê 2020
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3

6

Ronny Muñoz

Raimundo Grove Rema Chile Thiết bị điện



5. Electric extensions (ổ điện nối dài), và những 

cái khác (www.rema.cl)

1. Wire rod (thép kéo dây) (vậtl liệu cơ bản dây), 

đinh, lưới, dây

2. Sheets for Hotels (ra trải giường cho khách sạn) 

and Health Services (và dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe)

3. Sản phẩm công nghệ (máy vi tính, máy tính 

bảng, điện thoại,, phụ kiện…)

4. Denim and linen fabrics (Vải Denim và vải 

lanh)

1. Quần áo và giày dép vùng núi cao

2.Exotic plant seeds (hạt giống cây trồng lạ)

9 Cristian Torquist
Alimentos 

Saludables SpA
Thực phẩm

Tiếng Anh hoặc 

Tây Ban Nha
Canned food products (thực phẩm đóng hộp)

10 Sergio Valdéz
Synthesis 

Consultores SpA
May mặc

Tiếng Anh hoặc 

Tây Ban Nha
Quần áo bảo hộ lao động, đồ thể thao và thiết bị 

khách sạn

11 Carlos Jiménez Microbac SPA
Lĩnh vực y 

tế

Tiếng Anh hoặc 

Tây Ban Nha

Reagents and equipment for clinical laboratories 

(Thuốc thử và thiết bị cho phòng thí nghiệm lâm 

sàng)

Chứng nhận FDA 

và/hoặc CE và GMP

12
Julio Adrian 

Aquino Torrico 

RIMSER 

IMPORT 

EXPORT 

LIMITADA

 Máy móc

Phụ tùng và phụ kiện ô tô, Lốp xe, Dầu nhớt 

động cơ, Pin, Phụ tùng xe tải, Bộ lọc không 

khí và dầu,Đĩa phanh hoặc miếng đệm

Sản phẩm của công 

ty có chứng nhận, 

các quy trình chất 

lượng. Sản phẩm cải 

tiến và thiết kế đẹp 

sẽ được đánh giá 

cao. Hy vọng công 

ty chấp nhận việc ký 

hợp đồng độc quyền 

với quốc gia của 

khách hàng của họ.

Tiếng Anh hoặc 

Tây Ban Nha
6

7

Các công ty lớn 

không phải công ty 

gia đình cho phép 

chúng tôi có số 

lượng lớn sản phẩm 

được nhập khẩu.

Raimundo Grove Rema Chile Thiết bị điện

8

Max Villalobos Vietservices Spa

Công nghệ, 

xây dựng và 

khăn trải 

cho khách 

sạn và bệnh 

viện

Tây Ban Nha, 

Tiếng Anh hoặc 

tiếng Việt

Diego Castellón Distribuidora Polaka May mặc
Tiếng Anh hoặc 

Tây Ban Nha



13

Victor 

Montenegro 

Pérez 

Muebles 

BATAVIA .

đồ nội thất, trang trí nhà, máy móc hoặc vật 

dụng 

Làm mộc, xây dựng

14
VICTOR 

FRANCO

IMPORTADORA 

Y 

EXPORTADORA 

 VICTORINO

ĐỒ NỘI THẤT, cắm trại, thể thao, sản phẩm 

gamer và máy tính

15
Daniel Grinspun 

Siguelnitzky

Mall Zofri Local 

3 (Iquique)  - 

Chacabuco 790 

(Arica)

Thời trang quần áo phụ nữ, phụ kiện trang trí.

16

Eugenio 

Espinoza 

Cárcamo / 

Carlos Silva 

Troncoso

 INGCER S.A. Thiế bị điện Tiếng Anh
thiết bị điện, chiếu sáng và nhiên liệu 

(electrical and fuel products)

17 Alex
Boom 

International Ltda

Phụ kiện ô 

tô
phụ kiện xe ô tô 

18 Polette Urqueta  HH residuos Giày dép giày dép (giày thể thao)

19 Diego Bermudez MOSAICO.
hàng gia 

dụng

Vòi nước, Thiết bị vệ sinh và các vật dụng 

trong phòng tắm

20
Juan Pablo 

Concha
Emuchile S.A.

hàng gia 

dụng
Tiếng Anh

khăn ướt số lượng lớn vài container/tháng, 

hiện đang nhập từ Trung quốc

21 Marcelo Gormaz NSJ logistic Tây Ban Nha gạo, giấy vệ sinh 

22
Consuelo 

Justiniano
LATAMHAIR Mỹ phẩm

Mỹ phẩm;Sản phẩm chăm sóc cá nhân; Chăm 

sóc tóc, da mặt; Sản phẩm hữu cơ;Sản phẩm 

thuần chay 

23 William Chain T. Agroprodex Nông sản

Công ty nhập khẩu nông sản lớn tại Chile: 

Sản phẩm từ dừa, Mì gạo, dứa, Hải sản đóng 

hộp

24 Representante 
Carnes Arauco 

Zona Franca SPA
Tây Ban Nha Cá tra, túi cuộn 



25

Carlos 

Rivero/Gabriela 

Martínez

Inversiones Edge SpANông sản Tiếng Anh gạo, cà phê

26 Eduardo Ugarte MEBUAR SpA Tây Ban Nha

dụng cụ (tools), chất dán và silicon, ống PPR, 

đèn Led (mong muốn gặp Rạng Đông), trang 

thiết bị vật tư y tế chống Covid-19


